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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body 

 

ДОО ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ ПАНЧЕВО 

Панчево, Ослобођење 39 

 

Стандард / Standard: 

SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип А 

(ISO/IEC 17020:2012, type A) 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

 контролисање у области опреме под притиском (посуде под притиском, опрема под 

притиском грејана пламеном или на други начин, цевоводи)  / inspection of pressure 

equipment (pressure vessels, fired or otherwise heated pressure equipment, piping); 

 контролисање у области једноставних посуда под притиском / inspection of simple 

pressure vessels; 

 контролисање у области покретне опреме под притиском / inspection of transportable  

pressure equipment. 
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 Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope  

Р.бр. 
Предмет контролисања / 

Опсег контролисања 
Врста контролисања Референтна документа  

К-01: Опрема под притиском 

1. 

 

Опрема под притиском 

Посуде под притиском 

које нису изложене 

пламену 

Котлови са водогрејним 

цевима 

Коморни котлови 

Индустријски метални 

цевоводи 

 

Модул А1 - Унутрашња 

провера производње са 

надзором завршног 

оцењивања 

Модул B1 - Преглед пројекта 

Модул C1 - Усаглашеност са 

типом 

Модул F - Верификација 

производa 

Модул G - Појединачна 

верификација 

Правилник о техничким 

захтевима за пројектовање, 

израду и оцењивање 

усаглашености опреме под 

притиском („Сл. гласник РСˮ, 

бр. 87/11)  

 

 

 

Први преглед 

Периодични преглед 

Ванредни преглед 

Преглед пре поновног 

пуштања у рад 

Правилник о прегледима 

опреме под притиском током 

века употребе („Сл. гласник 

РСˮ, бр. 87/11 и 75/13) 

 

2. Опрема под притиском Одобравање поступака за 

нерастављиве спојеве 

Правилник о техничким 

захтевима за пројектовање, 

израду и оцењивање 

усаглашености опреме под 

притиском („Сл. гласник РСˮ, 

бр. 87/11), Прилог I, тачка 3.1.2 

3. Једноставне посуде под 

притиском 

Преглед типа 

Верификација усаглашености 

Правилник о техничким 

захтевима за пројектовање, 

израду и оцењивање 

усаглашености једноставних 

посуда под притиском („Сл. 

гласник РСˮ, бр. 87/11)  

К-03: Покретна опрема под притиском 

4. Посуде под притиском, 

њихови вентили и остала 

потребна опрема 

Поновно оцењивање 

усаглашености 

Периодично контролисање 

Ванредне провере 

 

 

Уредба о покретној опреми под 

притиском („Сл. гласник РС”, 

бр. 120/17) 

Европски споразум о 

међународном друмском 

превозу опасне робе (ADR), 

Поглавље 6.2 (6.2.1 – 6.2.4) 
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Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 06-155/ 

This Scope of accreditation is valid only with Certificate of accreditation No. 06-155 

 

  

Акредитација важи до: 06.03.2022. 

Accreditation expiry: 06.03.2022. 

 

 

в.д. ДИРЕКТОРА 

 

 

проф. др Ацо Јанићијевић 


